УЧАСТИЕ НА СМЕСЕН ХОР „ЕДЕЛВАЙС” ПРИ ТД „ТРАПЕЗИЦА-1902”
В ТЪРЖЕСТВАТА ПОСЛУЧАЙ 30 ГОДИНИ ДАМСКИ ХОР „БОЖУР”
ПРИ ТД „КАМЪКА” – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
И ПРАЗНИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ПЕСЕН НА ХИЖА „БОЖУР”
30 години Дамски хор „Божур”
към Туристическо дружество „Камъка” – Горна Оряховица
6 юни 2014 г.
Празник на Туристическата песен „Божур” – хижа „Божур”
7 юни 2014 г.
На 6 юни 2014 г. от 18,30 часа в читалището на Горна Оряховица бяха отбелязани 30
години от създаването на Дамски хор „Божур” към Туристическо дружество „Камъка” в града.
Председателят на Туристическо дружество „Камъка” представи творческат формация като гордост
за град Горна Оряховица, разказа за дейността през тези 30 години, за изявите на хора на концерти
и фестивали, за неговите награди. На тържеството беше представен и новият сборник с песенен
репертоар на горнооряховската туристическа певческа формация.
Хорът, неговият диригент, маестро Йордан Дремов и корепетитор Николай Дремов
получиха много награди. Поздравителни адреси поднесоха областният управител на област
Велико Търново инж. Георги Рачев, зам. кметът на Горна Оряховица, хор „Планинарска песен” –
София, вокална група „Орлово гнездо” – Казанлък. Поздравителен адрес и кошница с цветя
поднесе и Туристически хор „Еделвайс” при Туристическо дружество „Трапезица 1902” - Велико
Търново. Заедно с изпълненията на Дамски хор „Божур”, на сцената песенен поздрав към
юбилярите поднесоха гостите от София, Казанлък и Велико Търново. Концертът беше съпроводен
от бурни аплодисменти. Завършихме с песента „Прекрасна си, мила Родино”, Химна на Република
България и „Многая лета”.
Тържеството продължи в Градската градина на Горна Оряховица в приятелска, певческа
атмосфера. Гостите от София имаха блестящо представяне и показаха големи песенни умения във
всички жанрове. Те поднесоха впечатляващ музикален поздрав към юбилярите и гостите.
Председателят на хор „Планинарска песен”, г-н Калин Балкански подчерта, че „трябва да се пее,
защото песента сближава хората”. Празникът продължи с богата вечеря, много танци и веселие.
На следващият ден - 7 юни, се проведе и традиционният празник на туристическата песен
„Божур” на прекрасната слънчева поляна пред едноименната хижа.
Под синьото небе и слънчевите лъчи, на сцената на хижа „Божур” се представиха
туристическите хорове от София, Плевен, Шумен, Русе, Велико Търново, Казанлък, Стара Загора
и Горна Оряховица. Всеки хор изпълни по 4 песни. Хубавото време и прекрасната природа на
„Божур” поляна допринесоха за доброто настроение на участниците и гостите на празника. На
ръководителите на всички състави бяха връчени грамоти и екземпляр от новия Сборник с песни на
Дамски хор „Божур”. Празникът, продължи, споделен с приятелски обяд и веселие на всички
състави сред красивата природа.
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